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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Vanhusneuvosto

Aika 14.05.2018 klo 13:00 - 15:00

Paikka Lahdenperän virkistyskeskus

Osallistujat

Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot
Läsnä Aho Terttu 13:00 - 15:00 puheenjohtaja

Hannila-Salonen Virpi 13:00 - 15:00 varapuheenjohtaja
Syväsalmi Emilia 13:00 - 15:00
Kuusinen Antti 13:00 - 15:00
Anttila  Ismo 13:00 - 15:00
Venno Hilkka 13:00 - 15:00
Rasila Anja 13:00 - 15:00
Rosenqvist Nina 13:00 - 15:00
Korpela Kaisu 13:00 - 15:00 pöytäkirjanpitäjä

Poissa Helkiö-Mäkelä Heidi
Peltonen Birgit
Jussila Kari
Tamminen Matti
Ankelo Kimmo

Allekirjoitukset

 Terttu Aho Kaisu Korpela
 puheenjohtaja pöy täkirjanpitäjä
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

  Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsitellyt asiat

§:t 7 - 10

Pöytäkirjan tarkastustapa

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Anja Rasila ja
  Nina Rosenqvist.

Pöytäkirjan tarkastus

Anja Rasila   Nina Rosenqvist

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Palvelukeskus Jokisimpukka, lisätiedot: Kaisu Korpela
puh. 044 4312725
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Käsitellyt asiat

§ Otsikko Sivu

7 Eurajoen kunnan vanhuspoliittinen strategia / Vanhuspoliittisen
strategian työryhmä / Eurajoen vanhuspoliittinen
kehittämissuunnitelma vuosille 2018-2021

18

8 Eurajoen vanhusneuvoston edustajan nimeäminen liikuntaraatiin 23

9 Tiedoksi saatettavat asiat 24

10 Muut kokouksessa esille tulevat asiat 25
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Vanhusneuvosto § 7 19.09.2017
Perusturvalautakunta § 133 21.11.2017
Perusturvalautakunta § 52 18.04.2018
Vanhusneuvosto § 7 14.05.2018

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Eurajoen kunnan vanhuspoliittinen strategia / Vanhuspoliittisen strategian työryhmä /
Eu ra joen vanhuspoliittinen kehittämissuunnitelma vuosille 2018-2021

351/05.23.00/2017

Vanhneuv § 7
Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto ovat antaneet
iäk käi den ihmisten palvelujen kehittämisen ja arvioinnin välineeksi
pal ve lu jen laatusuosituksen. Suositukseen on koottu linjaukset pal-
ve lu ra ken teen, asumis- ja hoitoympäristöjen sekä henkilöstön mää-
rän, osaamisen ja johtamisen kehittämiseksi.

Tällä hetkellä ikääntymispolitiikkaa toteuttavat käytännössä kunnat,
jot ka järjestävät ikääntyneen väestön tarvitsemat sosiaali- ja ter veys-
pal ve lut. Tavoitteena on, että kaikilla kunnilla on ikään ty mis po liit ti-
nen strategia.

Ikääntymispoliittinen strategia laaditaan yhdessä kunnan eri hal lin to-
kun tien, kuntalaisten, järjestöjen, elinkeinoelämän ja muiden toi mi joi-
den kanssa. Strategiassa määritellään, miten kunnassa edistetään
ikä ih mis ten hyvinvointia ja terveyttä ja miten eri toimijoiden vastuut
jae taan. Ikääntymispoliittinen strategia hyväksytään kun nan val tuus-
tos sa ja ikäihmisiä koskevassa päätöksenteossa noudatetaan sen
lin jauk sia.

Uudistettu laatusuositus korvaa aiemman ikäihmisten palvelujen ke-
hit tä mis tä koskevan laatusuosituksen vuodelta 2013. Sen tar koi tuk-
se na on tukea niin kutsutun vanhuspalvelulain toimeenpanoa.

Laatusuosituksen keskeiset sisällöt ovat
 Turvataan yhdessä mahdollisimman toimintakykyistä ikään ty-

mis tä
 Asiakas- ja palveluohjaus keskiöön
 Laadulla on tekijänsä
 Ikäystävällinen palvelujen rakenne
 Teknologiasta kaikki irti.

Kullakin sisältöalueella on omat suosituksensa. Suositukset koh dis-
tu vat sekä väestö- että yksilötasolle. Suositusten toteutumista seu ra-
taan valtakunnallisesti ja paikallisesti.

I&O kärkihankkeessa kehitetään iäkkäiden sekä omais- ja per he hoi-
ta jien palveluja nykyistä yhdenvertaisemmiksi ja paremmin koor di-
noi duik si.

Työryhmä painottaa palvelurakenteen uudistamisessa erityisesti ikä-
ih mis ten asumisen ja asuinympäristöjen toimivuutta, en nal ta eh käi-
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Vanhusneuvosto § 7 19.09.2017
Perusturvalautakunta § 133 21.11.2017
Perusturvalautakunta § 52 18.04.2018
Vanhusneuvosto § 7 14.05.2018

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

syä, monimuotoista kuntoutusta, palveluohjausta, laatua, va lin nan-
va paut ta ja toimintojen valvonnan kehittämistä.  Paikallisia haas tei ta
tu le vat olemaan erityisesti ennaltaehkäisevä toiminta, pal ve lu jen
mo ni muo toi nen kehittäminen ja alalla tarvittavan henkilöstön mer kit-
tä vä lisäys.
Koska ikä on merkittävin muistisairauden riskitekijä, voi väestöön
suh teu tet tu na olettaa muistisairaiden määrän kasvavan. Val ta kun-
nal lis ten selvitysten mukaan ympärivuorokautisessa hoi dos sa ole vis-
ta 75 vuotta täyttäneistä asiakkaista yli puolella on diag nos ti soi tu
muis ti sai raus. Seuraavaksi yleisimmin hoitoa tarvitaan ai vo hal vauk-
sen ja lonkkamurtuman vuoksi. Noin 10 %:lla ym pä ri vuo ro kau ti ses-
sa hoidossa olevalla ikäihmisellä on jokin muu psy kiat ri nen sairaus
kuin dementia.

Satsaukset iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edis tä mi-
seen ja kansansairauksien kuten diabeteksen ja sydän- ja ve ri suo ni-
sai rauk sien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon ovat edellytyksiä lai tos hoi-
don tarpeen vähentämiselle tulevaisuudessa. Erityistä huomiota tu-
lee kiinnittää ikäihmisten mielenterveys- ja päih de on gel mien en nal-
ta eh käi syyn ja hoitoon.

Vanhusten ja vammaisten oikeutta valita kotikuntansa on parannettu
vuo den 2011 alusta kotikuntalain (1377/2010) ja sosiaalihuoltolain
(1378/2010) muutoksella.

Eurajoen kunnan vanhuspoliittisen strategian päivittäminen on ajan-
koh tai nen mm kuntaliitoksen tuoman muutoksen johdosta. Stra te-
gian ja vision määritteleminen on yhteistyötä kaikkien hallintokuntien
se kä järjestöjen kesken unohtamatta mahdollisia tulevia palvelujen
käyt tä jiä.

Päätösehdotus:
Eurajoen vanhusneuvosto päättää
1. pyytää teknistä lautakuntaa, sivistyslautakuntaa, ym pä ris tö lau-

ta kun taa, vapaa-aikalautakuntaa ja perusturvalautakuntaa se-
kä Eurajoen seurakuntaa nimeämään jäsenen van hus po liit ti-
sen strategian työryhmään

2. päättää kutsua järjestöjen edustajia vanhuspoliittisen stra te-
gian työryhmään

3. päättää nimetä jäsenen Eurajoen vanhuspoliittisen strategian
työ ryh mään

Päätös:
Vanhusneuvosto
1. pyytää teknistä lautakuntaa, sivistyslautakuntaa, ym pä ris tö lau ta-

kun taa, vapaa-aikalautakuntaa ja perusturvalautakuntaa sekä
Eu ra joen seurakuntaa nimeämään jäsenen vanhuspoliittisen
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Vanhusneuvosto § 7 19.09.2017
Perusturvalautakunta § 133 21.11.2017
Perusturvalautakunta § 52 18.04.2018
Vanhusneuvosto § 7 14.05.2018

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

stra te gian työryhmään
2. päättää kutsua järjestöjen edustajia vanhuspoliittisen strategian

työ ryh mään
3. päättää nimetä Eurajoen vanhuspoliittisen strategian työryhmään

Vir pi Hannila-Salosen
-----

Ptltk § 133
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden
so si aa li- ja terveyspalveluista eli ns vanhuspalvelulaki
28.12.2012/980 § 5 edellyttää kuntia laatimaan suunnitelman ikään-
ty neen väestön tukemiseksi. Kunnan on laadittava suunnitelma toi-
men pi teis tään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toi min-
ta ky vyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden
hen ki löi den tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi
ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja
kun tou tu mis ta edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on laadittava
osa na kunnan strategista suunnittelua.

Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava val-
tuus to kau sit tain.

Lisäksi Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisun Laatusuositus hyvän
ikään ty mi sen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017-2019
/jul kai su ja 2017:6 tarkoituksena on tukea vanhuspalvelulain toi-
meen pa noa ja turvata ikääntyvälle väestölle laadukkaat ja vai kut ta-
vat palvelut (http://um.fi/URN:ISBN:978-952-00-3960-8.

Sosiaali- ja terveysministeriön yhtenä ohjausmuotona toimii hal li tuk-
sen kärkihanke: kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan
kai ken ikäis ten omaishoitoa. Hanke toteutetaan vuosina 2016-2018
ja Eurajoen kunta on mukana Satakunnan alueen satasoten ke hit tä-
mis työs sä.

Vanhustenhuollon asiakkuuspäällikön tehtävänä on vastata en na-
koin nis ta ja kehittää palveluja strategisesta näkökulmasta yhdessä
van hus pal ve lu pääl li kön sekä eri yksiköiden esimiesten kanssa ( Ko-
ti pal ve lun esimies, Jokisimpukan tehostetun palveluasumisen esi-
mies, Jokisimpukan osastonhoitaja, Käenpesän palvelukeskuksen
esi mies). Työ Eurajoen kunnan suunnitelmaksi ikääntyvien pal ve lu-
jen kehittämiseksi on aloitettu viranhaltijoiden kesken ja pyydetty eri
ta ho ja nimeämään edustajansa työryhmään.

Vanhustenhuollon suunnitelma saatetaan valtuuston hy väk syt tä väk-
si keväällä 2018.

Lisätiedot:
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Vanhusneuvosto § 7 19.09.2017
Perusturvalautakunta § 133 21.11.2017
Perusturvalautakunta § 52 18.04.2018
Vanhusneuvosto § 7 14.05.2018

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

asiakkuuspäällikkö
Kaisu Korpela
p. 044 4312725
kaisu.korpela@eurajoki.fi

Päätösehdotus:
Perusturvalautakunta nimeää edustajansa ikääntyvien palvelujen
suun nit te lu työ ryh mään.

Päätös:
Perusturvalautakunta nimesi edustajakseen puheenjohtaja Matti
Tam mi sen.

-----

Ptltk § 52
Eurajoen vanhuspoliittisen kehittämissuunnitelman pohjana on käy-
tet ty aikaisempaa suunnitelmaa (Eurajoen vanhuspoliittinen stra te-
gia ja kehittämisohjelma vuosille 2014–2017). Ke hit tä mis suun ni tel-
mas sa on huomioitu Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu Laa tu-
suo si tus  hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen pa ran ta mi-
sek si 2017 - 2019/ julkaisuja 2017:6 sekä Eurajoen kunnan stra te-
gian pai no pis teet.

Kehittämissuunnitelman laatimisesta ovat vastanneet viranhaltijat
yh des sä henkilöstön, vanhusneuvoston jäsenten ja kolmannen sek-
to rin toimijoiden kanssa. Suunnitelmasta pyydetään lausunnot eri
hal lin to kun nil ta, järjestöiltä ja kunnan asukkailta.

Oheismateriaalina ovat lausunnolle lähetettävän suunnitelman li säk-
si myös voimassa oleva vanhuspoliittinen ohjelma. Ke hit tä mis suun-
ni tel man liitteeksi tuleva toimenpideohjelma lähetetään sähköpostilla
lau ta kun nan jäsenille ennen kokousta.

Lisätiedot:
asiakkuuspäällikkö
Kaisu Korpela
p. 044 4312725
kaisu.korpela@eurajoki.fi

Päätösehdotus:
Perusturvalautakunta pyytää Eurajoen vanhuspoliittisesta ke hit tä-
mis suun ni tel mas ta vuosille 2018 - 2021 lausuntoa kaikilta kunnan
hal lin to kun nil ta ja  ikäihmisten toimintaan liittyviltä järjestöiltä sekä
ikä ih mis ten palveluista vastaavilta viranhaltijoilta sairaanhoitopiiristä,
Sa tasotes ta ja Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymästä.
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Vanhusneuvosto § 7 19.09.2017
Perusturvalautakunta § 133 21.11.2017
Perusturvalautakunta § 52 18.04.2018
Vanhusneuvosto § 7 14.05.2018

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Lisäksi kehittämissuunnitelma laitetaan Eurajoen kunnan www-si-
vuil le kuntalaisten lausuttavaksi.
Lausunnot pyydetään 18.5.2018 mennessä.

------------

Kokouksessa esittelijä teki seuraavan muutetun pää tös eh do-
tuk sen:
Perusturvalautakunta pyytää viranhaltijavalmistelijoiden tar kis ta mas-
ta Eurajoen vanhuspoliittisesta kehittämissuunnitelmaluonnoksesta
vuo sil le 2018 - 2021 lausuntoa kaikilta kunnan hallintokunnilta, van-
hus neu vos tol ta ja  ikäihmisten toimintaan liittyviltä järjestöiltä sekä
ikä ih mis ten palveluista vastaavilta viranhaltijoilta sairaanhoitopiiristä,
Sa tasotes ta ja Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymästä.

Lisäksi kehittämissuunnitelma laitetaan Eurajoen kunnan www-si-
vuil le kuntalaisten lausuttavaksi.
Lausunnot pyydetään 31.5.2018 mennessä.

Päätös:
Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Vanhneuv § 7
Eurajoen kunnan vanhuspoliittinen strategia on viimeistelty ja lä he te-
tään perusturvalautakunnan nimeämille tahoille lausunnolle.

Päätösehdotus:
Vanhusneuvosto hyväksyy vanhuspoliittisen strategia-asiapaperin ja
sen liitteen toimenpideohjelmaksi.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----
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Vanhusneuvosto § 8 14.05.2018

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Eurajoen vanhusneuvoston edustajan nimeäminen liikuntaraatiin

Vanhneuv § 8
Eurajoen kunta on mukana Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen kär ki-
kun ta na ja on asettanut tavoitteeksi hyvinvoinnin edistämisen poik ki-
hal lin nol li se na yhteistyönä myös ikäihmisten arjessa. Liikunnalla on
eri tyi nen merkitys hyvinvoinnin ylläpitämisessä, edistämisessä sekä
sai rauk sien ehkäisyssä ja Eurajoen kunta on strategiassaan nämä
huo mioi nut.

Ikäihmisten liikuntaraati on tilaisuus, jossa iäkkäillä on mahdollisuus
osal lis tua oman kuntansa liikuntapalvelujen, lähiyhteisönsä ja koko
yh teis kun nan toiminnan kehittämiseen. Ikäihmisten terveysliikunnan
ke hit tä mis toi min nan tueksi tarvitaan tietoa ikäihmisten toiveista ja
tar peis ta.

Noin kolmen tunnin mittainen liikuntaraati virittää vuoropuheluun
päät tä jien, toiminnan järjestäjien ja liikuntaan osallistujien kesken.
Iäk käi den toiveet tulevat esiin, niitä punnitaan ja ratkotaan yhteisen
pöy dän ääressä. Tilaisuus auttaa eri tahoja luomaan uutta, ke hit tä-
mään paikallista toimintaa ja suunnittelemaan toimintaympäristöjä.
Liikuntaraati järjestetään kunnanvirastolla (kokoushuone Rapu) kes-
ki viik ko na 30.5.2018 klo 12.30-15.30.

Päätösehdotus:
Eurajoen vanhusneuvosto on mukana ikäihmisten palvelujen ke hit-
tä mi ses sä ja nimeää edustajan liikuntaraatiin.

Päätös:
Eurajoen vanhusneuvosto on mukana ikäihmisten palvelujen ke hit-
tä mi ses sä ja liikuntaraadin edustajaksi nimettiin Hilkka Venno.

-----
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Vanhusneuvosto § 9 14.05.2018

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Tiedoksi saatettavat asiat

Vanhneuv § 9
1. Satakunnan vanhusneuvostojen työseminaarin 11.4.2018 ma te ri-
aa lit

2. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 6.3.2018 § 10 hyväksynyt
hy vin voin ti suun ni tel man painopistealueet. Sen jälkeen eri työ ryh mis-
sä ja viranhaltijoiden yhteistyönä on valmisteltu eri painopistealueille
konk reet ti set tavoitteet ja niille vastuuhenkilöt, resurssit sekä mittarit.
Lau ta kun nil ta pyydetään suunnitelmasta  lausuntoja toukokuun ai ka-
na.
Oheismateriaalina hyvinvointisuunnitelma 2017 - 2020.

Päätösehdotus:
Merkitään tietoon saatetuksi.

Päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi.

-----



EURAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2018 25

Vanhusneuvosto § 10 14.05.2018

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Muut kokouksessa esille tulevat asiat

Vanhneuv § 10
Kokouksessa esille tulevat asiat.

Päätösehdotus:
Merkitään tietoon.

Päätös:
Eurajoen vanhusneuvosto esittää, että palvelutaso tulee toteutua ta-
sa ver tai ses ti koko kunnan alueella. Luvian taajaman alueella tulee
to teu tua esimerkiksi ikäihmisten palveluohjaus sekä sosiaaliohjaus 
tie tys sä paikassa. Vanhusneuvosto edellyttää kunnanhallituksen
kan nan ot toa vanhusneuvoston 5.3.2018 kokouksen pöytäkirjassa ol-
lei den epäkohtien korjaamiseksi palvelupisteestä sekä tie dot ta mi-
ses ta. Kunnan tiedottamiseen tulee kiinnittää huomiota laa ja-alai-
ses ti huomioiden eri väestö- ja ikäryhmät. Kunnan internet-sivujen
sup peus ja niukkuus on vaikeuttanut tiedonsaantia eikä tavoita kaik-
kia kuntalaisia.

Eurajoen vanhusneuvosto esittää, että teknisen lautakunnan edus-
ta ja na olisi myös viranhaltija, jolloin teknisen toimialan valmistelussa
oli si vanhusneuvoston näkemys päätöksenteon tukena.

Eurajoen vanhusneuvosto esittää, että kaikkien hallintokuntien pää-
tös ten valmistelussa huomioidaan ikäihmisten tarpeet.

Eurajoen vanhusneuvosto päätti  kutsua Satakunnan van hus neu-
vos ton edustajan Leea Hiltusen seuraavaan kokoukseen kertomaan
Sa ta kun nan vanhusneuvoston linjauksista.

Eurajoen vanhusneuvosto päätti tehdä toimintaansa tunnetuksi kun-
nan eri tilaisuuksissa sekä Makasiini-lehdessä.

-----


